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ABSTRACT: 

Human needs are so varied and interdependent that one cannot live in 
isolation. The needs are only fulfilled with the mutual cooperation of 
people within a society.  Since Man lives in a community therefore he has 
certain obligations and responsibilities of his community. One of his 
obligations is to morally support people. Among his moral responsibilities 
one is to listen/accept the recommendation of a needy person.  But it is 
generally observed that people go astray in recommendations. They bring 
and accept illegal recommendations and put certain pressures, forces and 
personal sources. In case of denial, anguish and fury is created. While 
following such illegal recommendation, incompetence and injustice is 
spread which lead distress and dissonance in the whole society. In this 
view, the actual purpose of recommendation has not been properly 
understood. Islam is a religion which guides humanity at every stage. It 
gives crystal clear guidelines for pursuing and accepting any 
recommendation.  
This paper discusses in detail what is recommendation, its different forms 
and in which matters recommendation is allowed to accepted/reject.  
 KEYWORDS: Recommendation, Legal, Illegal Prescribed Punishments 
, Crime, Witness, Advice  

  ، حسنه ، سئيه ، حدود ، گناهه ، گواهي، مشوروسفارش   ڪليدي لفظ:
     

ڪوبه انسان اڪيلو نٿو رهي سگهي،ان ڪري جو سندس گهرجون ايتريون ته گهڻيون ۽ 

مختلف آهن جو اهي سڀ ٻين جي مدد کان سواِء هو خود پوريون نه ٿو ڪري سگهي.ان ڪري 

ي مٿس سماج جا کيس سماج  سان گڏجي سڏجي رهڻو پوي ٿو ۽ گڏجي سڏجي رهڻ جي ڪر

ڪجهه حق به عائد ٿين ٿا.انهن حقن ۾ هڪ اهو به آهي ته ماڻهن جي اخالقي مدد ڪئي وڃي ۽ 
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اخالقي مدد جي هڪ صورت ڪنهن حاجتمند جي سفارش ڪرڻ يا ان جي حق ۾ ڪيل  

ان سلسلي ۾ ماڻهو بي اعتدالي کان ڪم وٺن ٿا،جائز ۽  پرفارش کي ٻڌڻ ۽ قبول ڪرڻ به آهي.س

ق کان سواِء سفارش ڪئي ٿي وڃي. ڪٿي پنهنجي اثر رسوخ ۽ ذاتي وجاهت کي ناجائز جي فر

ٿو،ته ڪٿي سفارش جي قبول نه پوڻ جي صورت ناراضگيون ۽  استعمال ڪندي دٻاُء رکيووڃي

وڃن ٿيون ۽ اهڙي سفارش تي عمل ڪرڻ جي نتيجي ۾ عدل ۽ انصاف جون  رنجشون شروع ٿي

ٿو يا پوري سماج کي هن فرد جوحق متاثر ٿئي گهرجون پوريون نه ٿيون ٿين،جنهن ڪري ڪن

۽ ان جو اصل سبب اهو آهي جو سفارش جي مقصد ۽ شرعي حيثيت کي  نقصان ٿئي ٿو

سمجهيوئي نه ويو آهي.اسالم هڪ اهڙو دين آهي جيڪو انسانيت جي هرموڙ تي رهبري ڪري 

 ٿو،ان ڪري اهو هن سلسلي ۾ به پنهنجون هدايتون جاري ڪري ٿو.

۾ سفارش جي سلسلي ۾ تفصيلي بحث ٿيل آهي ته سفارش ڇا  ضمونتحقيقي م هن

آهي،سفارش جون ڪيتريون صورتون آهن ۽ اسالمي شريعت ۾ ڪهڙن معاملن ۾ سفارش 

 آهي. ههڪرڻ ۽ ٻڌڻ جائز ۽ ثواب آهي ۽ ڪهڙن معاملن ۾ سفارش ڪرڻ ۽ ٻڌڻ ناجائز ۽ گنا

  :فهومسفارش جو م

۽ مقتدر ماڻهن تائين ضرورت مند ماڻهن جي ضرورتن  هيَء آهي ته با اختيار فهومسفارش جو م

 0.جي حل الء کين ترغيب ڏني وڃي هن۽ حاجتن کي پهچايو وڃي ۽ ان

 :سفارش جا قسم

 مان معلوم ٿئي ٿو ته سفارش جا ٻه قسم آهن. اڀياساسالمي تعليمات جي 

 (نيڪ ۽ جائز سفارش)شفاعت حسنه . 1

 (بري ۽ ناجائز سفارش)شفاعت سيئة. 2

 .تي بحث ڪجي ٿو شرعي حيثيتان جي هر هڪ جي تشريح ۽ هيٺ 
 :نيڪ ۽ جائز سفارش

نيڪ ۽ جائز سفارش مان مراد اها آهي ته اهلل تعاليٰ جي رضا خاطر ڪنهن حڪمران  

يا ڪنهن  با اختيار شخص کي ڪنهن ضرورتمند جي پارت ڪرڻ ۽ ان پارت ڪرڻ جو 

ارڻ،يا ڪنهن کي جائز فائدو پهچائڻ مقصد حقدار کي سندس حق ڏيارڻ يا مظلوم کان ظلم ٽ

هجي ۽ اها سفارش ڪنهن دنياوي مفاد خاطر نه هجي  يعني ان سفارش جي بدلي ۾ ڪا جاني 

يا مالي رشوت نه ورتي وڃي،نه ڪنهن ناجائز ڪم الء هجي ۽ نه ئي ڪنهن اهڙي ثابت ٿيل ڏوهه 

دود اهلل مان ڪنهن مان ڇڏائڻ الء هجي جنهن جي سزا قرآن ۽ سنت ۾ مقرر ٿيل آهي يعني ح
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 6حد جي باري ۾ نه هجي ۽ ان سفارش ۾ ڪنهن قسم جو دٻاُء به نه هجي. 
نيڪ سفارش جو هڪ مثال هيَء به آهي جنهن ۾ غريبن کي صدقي ۽ خيرات ڏيارڻ الء  

مالدارن کي ترغيب ڏني وڃي،يا قرضدارن جي قرض ۾ هلڪائي ڪرائڻ يا معاف ڪرائڻ يا ان 

ش ڪئي وڃي . عالمه نووي نيڪ ۽ جائز سفارش جي وصف هن جي ادا ڪرائڻ جي الء سفار

طرح بيان ڪئي آهي:جائز ۽ مباح ضرورت جي حل ڪرائڻ الء ضرورتمندن جي سفارش 

ڪرڻ مستحب)نيڪ ۽ جائز سفارش( آهي، چاهي اها سفارش ڪنهن حڪمران ،گورنريا 

 ڪنهن سرڪاري ڪارندي وٽ ڪئي وڃي يا ڪنهن عام ماڻهو وٽ ڪئي وڃي،اهڙي طرح

اها سفارش ظلم جي ٽارڻ الء ڪئي وڃي يا تعزير جي ازالي الء ڪئي وڃي ياڪنهن محتاج 

کي امداد ڏيارڻ الء ڪئي وڃي ياٻئي ڪنهن به اهڙي جائزمقصد الء ڪئي وڃي. حضرت حسن 

نيڪ سفارش اها آهي ”بصري مختصر مگر جامع لفظن ۾ ان جي تشريح هن طرح ڪئي آهي: 

  3“جيڪا دين ۾ جائز آهي
 :سفارش مستحب عمل نيڪ 

جي روايتن ۽ اصحاب سڳورن جي قول ۽ عمل مان معلوم ٿئي  ملسو هيلع هللا ىلصقرآن مجيد ،نبي اڪرم       

ٿو ته نيڪ  سفارش هڪ مستحب عمل آهي جنهن ۾ سفارش ڪندڙ کي اجر ۽ ثواب ملي ٿو. 

 هيٺ ان جا دالئل ذڪر ڪجن ٿا.

 :قرآني آيت ۽ تفسير

  ١ۚ4 ح ًةَعاَف ي ًةَنَس ل ْنُكَ ن ٗهَ م ٌبْيِص اَهْنِْنَم ْعَفْشَّي اهلل تعاليٰ جو ارشاد آهي: 
حضرت  .“ارش جي ڪري ثواب جو هڪ حصو ملندوجيڪو نيڪ سفارش ڪندو ان کي سف”

مجاهد،حضرت حسن بصري،ابن زيد ۽ ٻين ڪيترن ئي مفسرتابعين حضرات جوچوڻ آهي ته 

هو هڪٻئي جي ضرورتن هي آيت انهن دنياوي سفارشن جي باري ۾نازل  ٿي آهي جيڪي ماڻ

 5.کي پوري ڪرڻ الء هڪٻئي کي ڪندا رهندا آهن
مفتي محمد شفيع عثماني ان آيت جي تشريح ڪندي فرمايو:جيڪو شخص ڪنهن جي  

جائز حق ۽ جائز ڪم الء جائز سفارش ڪندو ته ان کي ثواب جو حصو ملندو....۽ حصي ملڻ 

اهو جڏهن ان مظلوم ۽ محروم جو مطلب اهو آهي ته جنهن شخص کي سفارش ڪئي وئي آهي 

کي ثواب ملندو اهڙي طرح سفارش  شخصجو ڪم ڪندو ته جهڙي طرح ان ڪم ڪندڙ 

عالمه شبير احمد عثماني رحمة اهلل عليه ان آيت جي تشريح  2ڪندڙ کي به ثواب ملندو.

۾فرمايو: جيڪڏهن ڪو شخص ڪنهن محتاج جي سفارش ڪري ان کي دولتمند کان ڪجهه 
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 0.خيرات جي ثواب ۾ شريڪ هوندو ڏياري ته اهو به 
ذڪر ڪيل آيت سڳوري ۽ مفسرين حضرات جي تشريح مان معلوم ٿيو ته ماڻهن جي  

جائز مسئلن ۽ ضرورتن کي حل ڪرائڻ الء با اختيار ماڻهن وٽ سفارش ڪرڻ هڪ مستحب 

 عمل آهي جنهن تي سفارش ڪندڙ کي اجر ۽ ثواب ملي ٿو.

  :احاديث

ثن مان معلوم ٿئي ٿو ته ڪنهن حاجتمند جي حاجت جي ڪيترين ئي حديملسو هيلع هللا ىلصحضوراڪرم

روائي الِء بااختيار ماڻهن کي سفارش ڪرڻ،بي پهچ ماڻهن جا مسئال حڪمرانن تائين پهچائڻ 

،ڪنهن حاجتمند ماڻهو کي ڪا جائز رعايت وٺي ڏيڻ وڏي اجر ۽ ثواب جو ڪم آهي،جيئن 

 هيٺ ڏنل روايتن مان ظاهر آهي:  

فرمائيندا رهندا هئا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل عنه کان روايت آهي ته: نبي اڪرم حضرت هند بن ابي هاله رضي

ته جيڪي ماڻهو پنهنجون حاجتون مون تائين پهچائي نه ٿا سگهن،توهان انهن جون حاجتون 

مون تائين پهچايو،ڇاڪاڻ ته جيڪو به ڪنهن حڪمران وٽ اهڙي ماڻهو جي حاجت 

گهي ته اهلل تعاليٰ پلصراط پهچائيندوجيڪو سڌو سنئون پنهنجي حاجت پيش نه ٿو ڪري س

 5تي ان جي قدمن کي ان ڏينهن ثابت رکندو جنهن ڏينهن ماڻهن جا پير ترڪي رهيا هوندا.

امام بخاري ۽ امام مسلم حضرت ابو موسيٰ اشعري رضي اهلل عنه کان هي روايت نقل ڪئي 

اصحاب موجود  ملسو هيلع هللا ىلصوٽ جڏهن ڪو حاجتمند ايندو هوته پاڻ سڳورا  ملسو هيلع هللا ىلصآهي: پاڻ سڳورن

ڏانهن متوجه ٿي فرمائيندا هئا:توهان سفارش ڪندا ڪيو، توهان کي ان جو اجر  رنسڳو

هو پاڻ پسند  ملندو۽ اهلل تعاليٰ پنهنجي نبي جي زبان کان اهو ڪجهه چورائيندو جيڪو

 9.فرمائيندو 
سفارش ڪرڻ جو حڪم فرمايو،ان الء ترغيب ڏني۽ صاف لفظن   ملسو هيلع هللا ىلصحضور اڪرم 

توهان کي اجر ملندو،معلوم ٿيو ته سفارش ڪرڻ مستحب ۾ ٻڌايائون ته سفارش  ڪرڻ تي 

  .آهي
 ڪهڙن ڪمن ۾ سفارش ڪري سگهجي ٿي؟

اسالمي تعليمات جي مطالعي مان معلوم ٿئي ٿو ته هر سفارش درست نه آهي ۽ نه ان تي ڪو 

جيئن عالمه ابن اجر ملندو.اجر صرف ان سفارش تي ملندو جيڪا اسالم ۾ جائز آهي، 

: هر سفارش تي اجرڪو نه ملندو بلڪه جائز سفارش تي اجر ملندو ۽ اها حجرعسقالني فرمايو

نيڪ سفارش آهي،جنهن جي شريعت اجازت ڏني آهي ۽ جنهن سفارش جي اجازت نه 
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  10.آيت مان واضح آهي هآهي،اهاسفارش ڪرڻ به ناجائز آهي جيئن اها ڳالهه مذڪور 

جن  ملسو هيلع هللا ىلصاڪرمرسول “ ي ته : ابن سعد طبقات ۾ حضرت علي رضي اهلل عنه کان نقل ڪيو آه

جي سلسلي ۾ سفارش نه ڪر، جڏهن ته  00حضرت اسامه رضي اهلل عنه کي فرمايو:ڪنهن حد

 06“حضرت اسامه رضي اهلل عنه جي ٻي هرسفارش قبول فرمائيندا هئا  ملسو هيلع هللا ىلصپاڻ سڳورا 
رضي اهلل عنه کي  حدود جي سلسلي ۾ سفارش ڪرڻ  حضرت اسامه ملسو هيلع هللا ىلصپاڻ سڳورن  

ن معلوم ٿئي ٿو ته ٻئي ڪنهن معاملي ۾سفارش ڪري سگهجي ٿي، کان منع ڪئي جنهن ما

جو سواء حدود جي حضرت اسامه رضي اهلل عنه جي ٻي هر سفارش   ملسو هيلع هللا ىلصاهڙي طرح  پاڻ سڳورن

 .کي  قبول فرمائڻ سفارش جي جائز  ۽ مستحب هجڻ جو دليل آهي
 :قرض معاف ڪرائڻ يا رعايت وٺي ڏيڻ الِء سفارش  

ن عبداهلل رضي اهلل عنه کان روايت نقل ڪئي آهي :پاڻ رضي اهلل امام بخاري حضرت جابر ب

ٿي ويو ،هن ڪجهه اوالد ڇڏيو ۽ قرض ادا ڪرڻ الء  عنه فرمايوته:)منهنجو پيَء(عبد اهلل  شهيد

درخواست ڪئي پر هنن قبول نه  خواهن کي ڪجهه قرض معاف ڪرڻ جي ڇڏيو،مون قرض

جي سفارش ڪئي پرانهن انهن وٽ منهنوٽ آيس،پاڻ سڳورن  ملسو هيلع هللا ىلصپوِء آٌء نبي ڪريم  ڪئي

فرمايو:تون هلي پنهنجي هر قسم جي کجور الڳ الڳ  ملسو هيلع هللا ىلصپوِء پاڻ سڳورن قبول نه ڪئي

الڳ رک، لين الڳ ڪري رک ۽ عجوه کي جدا رک )هي کجور جي  ڪري رک،عذق ابن زيد

مون ائين ئي  ي حاضر ڪر جيستائين آٌء اچان ٿو،خواهن ک قسمن جا ناال آهن( پوِء قرض

و،پوِء پاڻ سڳورا آيا ۽ اتي ويهي رهيا ۽ هر شخص کي ان جي حق جيترو ماپي ڏيڻ شروع ڪي

ريان ن پورو قرض ادا ڪري ڇڏيو ۽ کجور ايتري ئي رهي جيتري پهونهارڪيائون،تان ته پاڻ س

 13.ويو هو ڳايوهئي،ڄڻڪ ان کي هٿ ئي ڪونه ل
جي  ملسو هيلع هللا ىلصرمحضرت ڪعب بن مالڪ رضي اهلل عنه کان روايت آهي ته هن حضور اڪ

دور ۾ مسجد شريف ۾ ابن ابي حدرد کان پنهنجي قرض جو مطالبو ڪيو،جيڪو اڳ ۾هن تي 

ٻنهي جو آواز  ملسو هيلع هللا ىلصالزم هو، ايتري ۾ ٻنهي جو آواز بلند ٿي ويو،ايتري قدر جو پاڻ سڳورن

حجري جو پردو مٿي ڪري ٻاهرنڪري آيا۽ مون کي  ملسو هيلع هللا ىلصپنهنجي گهر ۾ ٻڌي ورتو.پاڻ سڳورا 

فرمايو:  سڳورن! پاڻ ملسو هيلع هللا ىلص:جي اهلل جا رسولعرض ڪيو ي ڪعب!مونسڏ ڪندي فرمايائون:ا

! مون پنهنجو اڌ ملسو هيلع هللا ىلصتون پنهنجو اڌ قرض هن کي معاف ڪر.مون عرض ڪيو: جي اهلل جا رسول

 14.)ابن ابي حدرد( کي فرمايو: اُٿ،باقي اڌ قرض ادا ڪر ملسو هيلع هللا ىلصقرض معاف ڪيو. حضور اڪرم
رائڻ يا رعايت وٺي ڏيڻ قرض معاف ڪ ملسو هيلع هللا ىلصمان معلوم ٿيو ته پاڻ سڳورنن حديث نهن 
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۽ قرضدار جي وچ ۾  هقرضخواهخواهن اها سفارش قبول نه ڪئي(، الِء سفارش ڪئي)کڻي قرض 

جي  هثالثي ڪئي،قرضدار جي سفارش ڪندي ان جو اڌ قرض معاف ڪرايو.وري قرضخوا

جي  ملسو هيلع هللا ىلص سفارش ڪندي قرضدار کي فرمايو ته:ان جو  باقي اڌ قرض فوراً ادا ڪر.پاڻ سڳورن

 اهڙي سفارش جو مستحب هجڻ ثابت ٿئي ٿو.گهٽ ۾ گهٽ ان ان عمل م

 :حدود اهلل جو معاملو قاضي تائين پهچڻ کان اڳ سفارش

پاڻ  سڳوررن  ”رضي اهلل عنه کان مرفوًعا روايت ڪئي آهي:بن عوام امام دارقطني حضرت زبير

  08“فرمايو: حدود اهلل جومعاملو جيستائين قاضي تائين نه پهچي سفارش ڪريو ملسو هيلع هللا ىلص
دود اهلل جو معاملو جيستائين قاضي تائين نه پهچي ان جي  سفارش جو حڪم ڏيڻ ح 

آهي ته اهڙي قسم جي سفارش مستحب آهي. تڏهن ته هن حديث جي راوي  هن ڳالهه جو دليل

رضي اهلل عنه  خود اهڙي سفارش ڪئي، جيئن هيٺين روايت مان ظاهر بن عوام حضرت زبير

 :آهي

ا،ته هن کي حضرت عثمان رضي اهلل عنه ڏانهن وٺيو وڃن پيڪجهه ماڻهن هڪ چور پڪڙيو جن

مليو،جنهن چور جي سفارش ڪئي،هنن چيو:جڏهن هي  کين حضرت زبيررضي اهلل عنه

حضرت عثمان رضي اهلل عنه وٽ پهچي پوِء اتي هلي هن جي سفارش ڪر.حضرت زبير 

حرام  ۽ ٻڌڻفرمايو:حدودجومعاملو جڏهن حاڪم تائين پهچي وڃي)پوِء سفارش ڪرڻ 

 16آهي(ان  وقت سفارش ڪندڙ ۽ سفارش ٻڌندڙ ٻنهي تي خدا جي لعنت آهي.
 :تعزيرات ۾ سفارش

حدود اهلل ۾ ايستائين سفارش درست  آهي جيستائين معاملوحاڪم تائين نه پهتو هجي پر 

جنهن جي   ،تعزيرات جو معاملو کڻي حاڪم تائين پهچي چڪو هجي ته به سفارش درست آهي

ي جيڪڏهن اهو عادي مجرم نه آهي ته  سفارش ڪرڻ مستحب آهي سفارش ڪئي وڃي ٿ

جيئن عالمه مال علي قاري فرمايو:جن ڏوهن ۾تعزيرواجب ٿيندي آهي انهن ۾ سفارش  ڪرڻ ۽ 

هجي ڇو  ڪونهن جو معاملوحاڪم تائين پهچي چسفارش قبول ڪرڻ ٻئي جائزآهن،چاهي ا

آهي بشرطيڪ سفارش ڪيل  ته اهي هلڪا گناهه آهن بلڪه تعزيرات ۾ سفارش  مستحب

 17.ماڻهو عادي مجرم نه هجي
جي  سفارش  ملسو هيلع هللا ىلصقرآن مجيد جي آيت سڳوري،مفسرين حضرات جي تشريحن ۽ پاڻ سڳورن  

الء ترغيب ڏيڻ ۽ عملي طرح سان اصحاب سڳورن رضي اهلل عنهم جي مسئلن ۾ انهن جي  

قبول فرمائڻ، ۽ سفارش ڪرڻ ۽ سواء حدود جي باقي معاملن ۾صحابهَء ڪرام جي سفارش کي 

معاملن ۾  هڪ ٻئي کي  سفارش  ڪرڻ هن ڳالهه   ناصحاب سڳورن رضي اهلل عنهم جو پنهنج
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جو واضح دليل آهي ته ماڻهن جي جائز حاجتن کي حل ڪرائڻ الء با اختيار ۽ ذميوار ماڻهن وٽ  

سفارش ڪرڻ نه رڳو جائز آهي بلڪه مستحب يعني قابل تحسين ۽ ثواب جوعمل آهي،تڏهن 

ضرت حسن بصري رضي اهلل عنه فرمايو:جيڪو به نيڪ سفارش ڪندوتنهن کي ان ته ح

۽ اهواجر ايستائين جاري رهندو جيستائين سفارش جو نفعو جاري رهندو، کانئس  وجواجرملند

هڪ ٻي روايت آهي ته جيڪوبه نيڪ سفارش ڪندوان کي ان جو اجرملندو چاهي ان جي 

ائين  “جنهن سفارش ڪئي” َمن َیشَفع: عاليٰ فرمايوآهيسفارش قبول نه به ڪئي وڃي،ڇو ته اهلل ت

 18“جنهن جي سفارش قبول ڪئي  وئي.”من ُیَشفع ڪونه فرمايائين:
بهرحال ذڪر ڪيل ثبوتن جي پيش نظر اها سفارش جيڪا ماڻهن جي جائز مسئلن  

کي حل ڪرائڻ الء حڪمرانن، آفيسرن يا با اختيار ماڻهن وٽ ڪئي وڃي ٿي،جنهن ۾ ڪنهن 

۽ نه ڪنهن ماڻهو جو حق مجروح ٿيندو هجي ان جي  سم جي خداجي نافرماني نه ٿي هجيبه ق

                    ثواب ۽ مستحب هجڻ ۾ ڪو شڪ ڪونهي.

 : بُري ۽ ناجائز  سفارش 

جنهن معاملي ۾ شريعت اجازت نه ڏني ۽ ناجائز سفارش جو مطلب هيء آهي ته بُري  

وت جهڙي معاملي ۾ ڪنهن جي سفارش ڪرڻ،يا آهي ان معاملي ۾ سفارش ڪرڻ جيئن رش

معاف حد جي واجب ٿي وڃڻ کان پوِء ان کي  ڪنهن گناهه جي ڪم ۾ سفارش ڪرڻ يا

ائڻ الء سفارش ڪرڻ،يا ڪنهن ناجائزڪم جي پوري ڪرڻ يا حقدار جي حق مارڻ الء ڪر

سفارش ڪرڻ يا نااهل کي اڳتي آڻڻ يا اهل کي پوئتي ڪرڻ يا بلڪل محروم ڪرڻ الء 

ڪنهن فرد يا معاشري جي اجتماعي  ارش ڪرڻ يا ڪا به اهڙي سفارش جنهن سانسف

 19.مصلحت کي نقصان پهچندو هجي
 :هيٺ ان جا دالئل ذڪر ڪجن ٿا

 :قرآني آيت ۽ تفسير

 61 ۰۰۸۵َو َناَك ُهّٰللا ىٰلَع ِّلُك ٍءْيَش اًتْيِقُّم ١َؕو ْنَم ْعَفْشَّي ح ًةَعاَف ًةَئِّيَس ل ْنُكَ ن ٗهَ ٌلْفِك اَهْنِ 
 هر شيَء تي ۽  جيڪو ماڻهو بري شفارش ڪندو ان )جي گناهه( مان ان کي حصو ملندو،۽ اهلل”

 .“قدرت رکڻ وارو آهي

عالمه قرطبي ان آيت جي تشريح ۾ فرمايو: ان جو مطلب اهو آهي ته جيڪو ڪنهن  

 21.ناجائزعمل ۾ ٻئي جي  شفارش ڪندو ته ان کي گناهه  جو حصو ملندو
شفيع ان آيت جي تشريح ۾ فرمائن ٿا:جيڪو ڪنهن ناجائز ڪم الء يا مفتي محمد  
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ناجائز طريقي سان دٻاُء وجهي ڪري سفارش ڪندو ان کي عذاب جو حصو ملندو ....عذاب جي  

حصي ملڻ جو مطلب اهو آهي ته ڪنهن ناجائز ڪم جي سفارش ڪندڙ به گنهگار ٿيندو... 

 22حال ان کي گناهه جو حصو ملندو. چاهي ان جي سفارش ڪامياب ٿئي يا نه ٿئي، بهر

قرآن مجيد جي آيت سڳوري ۽ مفسرين حضرات جي تشريحن مان معلوم ٿيوته بري  

۽ ناجائزسفارش گناهه ۽ عذاب جو باعث آهي ۽ ظاهرڳالهه آهي ته گناهه يا عذاب ان عمل تي 

  ٿيندوآهي جيڪوشريعت ۾حرام ۽ ناجائز  هجي.

 :احاديث

ئي روايتن ۾ بري سفارش کان روڪيو ويو آهي،خاص طور تي قرآني آيت سان گڏ ڪيترين 

ناپسند  ڪيل سفارش کي ته پاڻ سونهارن ڪنهن ثابت ٿيل ڏوهه جي سزا معاف ڪرائڻ الء

 :آهي، جيئن هيٺ ڏنل روايتن مان ظاهر آهي فرمايو

 :حدود اهلل ۾ سفارش ڪرڻ حرام

 :عنها کان نقل ڪيوآهينين بيبي عائشه رضي اهلل ومامام بخاري ۽ امام مسلم ام الم

قريشين کي ان مخزومي عورت جي معاملي سخت پريشان ڪيو هو جنهن چوري ڪئي  . 1

 هئي.پاڻ ۾ چوڻ لڳا ته:

سان ان جي معاملي ۾ ڪيرڳالهائيندو؟بهرحال پاڻ ۾طئي ڪيائون ته هن  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

و به جي پياري حضرت اسامه بن زيدرضي اهلل عنه کان سواء ٻيو ڪ ملسو هيلع هللا ىلصمعاملي ۾ حضور

جي سامهون ڪجهه چوڻ جي جرئت ڪري سگهي.باآلخر ملسو هيلع هللا ىلصڪونهي جيڪو پاڻ سڳورن 

جي سامهون لب ڪشائي ڪئي.پاڻ  ملسو هيلع هللا ىلصحضرت اسامه رضي اهلل عنه پاڻ سڳورن

ناراض ٿيندي فرمايو:ڇا تون اهلل جي حد ۾ سفارش ٿو ڪرين!؟پوِء پاڻ  ملسو هيلع هللا ىلصڪريمن

:توهان کان اڳين قومن جي اٿي بيٺا ۽ ڊگهي تقريرڪيائون،جنهن ۾فرمايائون ته  ملسو هيلع هللا ىلصسڳورا

تباهه ٿيڻ جوسبب به اهو هوته جڏهن انهن مان ڪو طاقتور چوري ڪندو هو ته ان کي ڇڏي 

ڏيندا هئا ۽ جڏهن انهن مان ڪو ڪمزورچوري ڪندو هو ته ان تي حد قائم ڪندا هئا يعني 

 به اجي ڌي فاطمه رضي اهلل عنه ملسو هيلع هللا ىلصشرعي سزا نافذ ڪندا هئا،خدا جو قسم!جيڪڏهن محمد 

 23.چوري ڪري ها ته آء ان جو به هٿ  ڪٽيان ها 
جو حضرت اسامه بن زيدرضي اهلل عنه جي  ملسو هيلع هللا ىلصحدود جي سلسلي ۾ پاڻ سڳورن 

سفارش کي قبول نه ڪرڻ ۽ ان تي سخت ناراضگي جو اظهار ڪرڻ اهڙي سفارش جي حرام ۽ 

 ناجائزهجڻ جو دليل آهي.
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کان روايت ڪئي آهي،جنهن  ما عنهد حضرت عبداهلل بن عمررضي اهللؤامام احمد ۽ ابو دا. 2 

فرمائي رهيا هئا ته:جنهن جي سفارش،اهلل جي  ملسو هيلع هللا ىلصکان ٻڌو، پاڻ ملسو هيلع هللا ىلصفرمايو:مون پاڻ سڳورن 

 24.ڪنهن حد ۾ حائل بڻي اهو اهلل جي حڪم ۾ مِد مقابل بڻيو
فرمايو:جنهن جي  ملسو هيلع هللا ىلصرضي اهلل عنه کان روايت آهي ته پاڻ سڳورن حضرت ابو هريره .3

حد ۾ رڪاوٽ بڻي ان ڄڻ اهلل تعاليٰ سان سندس بادشاهي ۾ ٽڪر سفارش اهلل جي ڪنهن 

 25.کاڌو

فرمايو:جنهن جي سفارش اهلل تعاليٰ   ملسو هيلع هللا ىلصحضرت ابو الدرداء کان روايت آهي ته پاڻ سڳورن. 4

جي ڪنهن حد کي روڪيو اهوايستائين اهلل تعاليٰ جي غضب هيٺان رهندو جيستائين 

 26.پنهنجي سفارش کان باز نه ايندو
حدود اهلل جي سلسلي ۾ سفارش ڪندڙ کي  ملسو هيلع هللا ىلصل روايتن ۾ حضور اڪرم ذڪر ڪي 

اهلل تعاليٰ  سان سندس حڪم ۽  حڪومت ۾ ٽڪر کائيندڙ  ٺهرايو آهي ۽ ايستائين خدا جي 

پنهنجي سفارش کان باز نٿو اچي ۽ ظاهر ڳالهه آهي  غضب ۾ مبتال قرار ڏنو آهي جيستائين هو

ته  اهلل تعاليٰ سان  سندس حڪم ۽ حڪومت  ۾ ٽڪر کائڻ  ۽ اهڙي طرح سندس غضب کي 

دعوت ڏيڻ حرام آهي. ان ڪري حدود اهلل جي باري ۾ سفارش ڪرڻ به حرام آهي.ليڪن 

رام آهي جڏهن حدوداهلل جي باري ۾ هرحال ۾سفارش حرام نه آهي،بلڪه ان وقت سفارش ح

معاملو حاڪم تائين پهچي چڪو هجي. پر حدود جو معاملو جيستائين حاڪم تائين نه  پهتو 

آهي ايستائين سفارش ڪرڻ درست آهي، جيئن مٿي ذڪر ڪيل حضرت زبيررضي اهلل عنه  

جي  روايتن  مان  اها  ڳالهه  ثابت  ٿي  چڪي،البته معاملو حاڪم  تائين پهچڻ  کان بعد  

ڻ، توڙي  ٻڌڻ حرام آهي ۽  ان  ڳالهه  تي  امت  جو اجماع  آهي،جيئن عالمه مال علي سفارش ڪر

قاري فرمايو: علماِء امت جو هن ڳالهه تي اجماع آهي ته اها حد جيڪا حاڪم تائين پهچي 

 27چڪي هجي ان جي سلسلي ۾ سفارش ڪرڻ  ۽ ٻڌڻ حرام آهي.

 :ظلم،زيادتي ۽ حق جي خالف سفارش

ٻئي ڪنهن ظلم،زيادتي ۽ حق جي خالف عمل ۾  ه کان عالواهڙي طرح حدود اهلل 

ي،ڇوته سفارش هڪ قسم جو تعاون آهي ۽ اهلل تعالي نيڪي ۽ سفارش ڪرڻ  پڻ حرام آه

پرهيزگاري جي عمل ۾ هڪ ٻئي سان تعاون ڪرڻ جي ترغيب ڏني آهي مگر ظلم ۽ زيادتي 

 ۾ ارشاد آهي: قرآن مجيد جيئن يجي ڪمن ۾ ڪنهن سان تعاون ڪرڻ کان روڪيو آه

 28َو اَل اْوُنَواَعَت ىَلَع ِمْثِاْلا َو ِناَوْدُعْلا ١۪اَهُّيَاٰۤي َو اْوُنَواَعَت ىَلَع ِّرِبْلا َو ىٰوْقَّتلا  
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۽ ظلم جي ڪم ۾ هڪ  هنيڪي ۽ پرهيزگاري جي ڪم ۾ هڪ ٻئي سان تعاون ڪيو پر گناه” 

 .“ٻئي سان تعاون نه ڪيو

ي ڪم ۾ ڪنهن سان تعاون ڪرڻ کان صاف لفظن ۾ هن آيت سڳوري ۾ ظلم ۽ زيادتي وار 

 روڪيو ويو آهي.

ظلم،زيادتي ۽ حق جي خالف ته  ظاهر آهيپڻ هيٺين روايتن مان جي  ملسو هيلع هللا ىلصاهڙي حضور اڪرم

 .ي آه درست نهعمل ۾ سفارش ڪرڻ 

فرمايو: جيڪو ناجائز  ملسو هيلع هللا ىلصکان روايت آهي ته پاڻ سڳورن احضرت عبداهلل بن عمررضي اهلل عنه

ان تعاون ڪندو اهو ايستائين اهلل جي ڏمر هيٺان رهندو جيستائين پنهنجي مقدمي ۾ ڪنهن س

 29تعاون کان باز نه ايندو.
فرمايو:جنهن  ملسو هيلع هللا ىلصکان روايت آهي ته پاڻ سڳورن ماحضرت عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنه

عمل جي تائيد ۾ ڪنهن ظالم سان تعاون ڪيو ته اهو اهلل ۽  ماڻهو حق کي ميٽڻ الِء ۽ ناجائز

 30جي ذميداري کان الڳ ٿي چڪو. ملسو هيلع هللا ىلصلرسو سندس
حضرت اوس بن  ُشرحبيل رضي اهلل عنه)جيڪو بني اشجع قبيلي جو هڪ فرد هو(کان روايت  

کي هيئن فرمائيندي ٻڌو:جيڪو  ظالم سان تعاون ڪرڻ الء گڏجي  ملسو هيلع هللا ىلصآهي ته هن رسول اهلل

 31.نڪري چڪو آهي ته هو ظالم آهي،اهو اسالم جي دائري مانبه هليو حاالنڪه هن کي خبر
ذڪر ڪيل روايتن ۾ حق ۽ انصاف جي خالف  ظلم ۽ زيادتي جي معاملن ۾ ڪنهن سان تعاون 

ڪرڻ کي اهلل تعاليٰ جي ڏمر،خدا ۽ رسول جي رضا کان دوري ۽ اسالم جي دائري مان نڪري  

آهي ۽ سفارش به هڪ قسم جو تعاون آهي۽ اهڙو تعاون جنهن جي  ويو وڃڻ جو  سبب قرارڏنو

جي رضا کان دوري نصيب  ملسو هيلع هللا ىلصجو غضب نازل ٿئي يا  اهلل تعاليٰ ۽ سندس رسولڪري خدا 

ٿئي يا اسالم جي دائري مان ماڻهو نڪري  وڃي اهو تعاون ناجائز ۽ حرام آهي.ان ڪري ظلم ۽ 

 ،بي انصافي جي معاملن ۾ سفارش جي ذريعي ماڻهن سان تعاون ڪرڻ پڻ حرام۽ ناجائزآهي

 :جيئن عالمه نووي فرمايو

 ۾سفارش ڪرڻ ته حرام ئي آهي پرڪنهن ناجائزڪم جي پوري ڪرڻ ياجائز ڪم حدوداهلل

    32.جي نه ڪرڻ يا ڪنهن به اهڙي قسم جي )غير شرعي(عمل ۾ سفارش ڪرڻ  پڻ حرام آهي
  : مارڪن وڌائڻ الِء سفارش ڪرڻڪامياب ڪرائڻ يا  امتحان وٺندڙ وٽ

سفارش ڪرڻ پڻ ناجائز سفارش جي مارڪن وڌائڻ الِء  يا ڪامياب ڪرائڻ امتحان وٺندڙ وٽ 

هڪ صورت آهي،ان ڪري جو امتحان وٺندڙ جي حيثيت هڪ منصف )جج( جي آهي ۽ 

منصف جو فرض آهي ته ڌرين جي گواهن ۽ ثبوتن کي ماپي توري ڪري فيصلو 
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ڪري،جيڪڏهن ان وٽ سفارش ڪئي ويندي ته ان جو ذهن خراب ٿيندو ۽ نتيجي ۾ هو  

هيَء سفارش حقيقت ۾ انصاف جي راهه ۾ رڪاوٽ انصاف نه ڪري سگهندو،ان ڪري 

 33آهي.

 :سفارش هڪ گواهي هڪ مشورو 
جڏهن ڪنهن ماڻهو جي سفارش ڪئي وڃي ٿي ته هڪ لحاظ سان ان جي حقدار هجڻ جي 

( (Promotionگواهي ڏني وڃي ٿي مثال طور:ڪنهن کي مالزمت ڏيارڻ يا مالزمت ۾ ترقي 

يا قرض ڏيارڻ يا معاف ڪرڻ الِء سفارش ڪئي وڃي ٿي ڏيارڻ الِء يا صدقات،خيرات ڏيارڻ الِء 

يا ڪنهن ٻئي معاملي ۾ سفارش  ڪئي وڃي ٿي ته ڄڻڪ اها گواهي ڏني وڃي ٿي ته هيَء 

 شخص انهئ شئ جو حقدار آهي جنهن الء هن جي سفارش ڪئي وئي آهي.

 گواهي جي باري ۾ اهلل تعالي جو ارشاد مبارڪ آهي:  

  ١ؕ34ِهّٰلِل َو اوُمْيِقَا َةَداَهَّشلا
 “کانسواء (پوري پوري گواهي ڏيو. ۽ اهلل خاطر )ڪنهن جي روء رعايت ”

  ١ٞ35اَهُّيَاٰۤي َنْيِذَّلا اْوُنَمٰا اْوُنْوُك َنْيِمّٰوَق ِهّٰلِل َءٓاَدَهُش ِطْسِقْلاِب
 “ندڙ،انصاف سان شاهدي ڏيندڙ ٿيو.اي ايمان وارو ! اهلل جا فرمانبردار ٿي بيه”

ْنِا ل ْنُكَ اًّيِنَغ ْوَا اًرْيِقَف  ١ۚ اْوُنَمٰا اْوُنْوُك َنْيِمّٰوَق ِطْسِقْلاِب َءٓاَدَهُش ِهّٰلِل َو ٰۤلَ فْنَا   ِوَا ْمُكِس َوْل لا َو ِنْيَدِل َو َنْيِبَرْاَهُّيَاٰۤي َنْيِذَّلا

  36 ۰۰۱۳۵ ا اۤٗوْل ْوَا ف اْوُضِرْع ا َّنِا ك َهّٰل َناَك ت اَم خ َنْوُلَمْع اًرْيِبَو ْنِا ١ۚاَلَف اوُعِبَّتَت ىٰۤوَهْلا ْنَا اْوُلِدْعَت ١ُ۫هّٰللاَف ىٰلْوَا اَمِهِب
اي ايمان وارو ! انصاف تي قائم رهندڙ ۽ اهلل جي واسطي شاهدي ڏيندڙ ٿيو،کڻي )سچي شاهدي ”

ڏيڻ جي ڪري ( توهان جو پنهنجو نقصان ٿئي يا توهان جي والدين جو نقصان ٿئي يا 

جو نقصان ٿئي ، )توهان جي سچي گواهي جنهن جي خالف پوي ٿي( جيڪڏهن اهو رشتيدارن 

دولتمند آهي يا مسڪين )توهان کي ان جو خيال نه ڪرڻ گهرجي،هر حال ۾( اهلل تعالي انهن جو 

آهي،تنهن ڪري توهان انصاف جي معاملي ۾ خواهشن جي پٺيان  هتوهان کان وڌيڪ خيرخواه

ڏيندو يا ) سچي شاهدي ڏيڻ کان ( منهن موڙيندو ته پوء نه لڳو،جيڪڏهن منجهائي شاهدي 

 “رکندڙ آهي .جيڪي توهان ڪيو ٿا تنهن جي بيشڪ اهلل خبر 

ان ڪري جيڪڏهن ڪنهن نااهل جي سفارش ڪئي وئي ته ڄڻ ڪوڙي گواهي ڏني وئي ۽ 

 مٿين آيتن جي روِء سان ڪوڙي گواهي ڏيڻ حرام ۽ ناجائز آهي. 

هن ڪبيرن )وڏن( گناهن بابت پڇيو ويو ته پاڻ کان جڏملسو هيلع هللا ىلصاهڙي طرح پاڻ سڳورن 

   37 مان شمار ڪيو.گناهن کي ڪبيرن  “ڪوڙي گواهي” ملسو هيلع هللا ىلصڪريمن
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ان ڪري ضروري آهي ته سفارش اهل ماڻهو جي ڪئي وڃي ، جيڪڏهن نا اهل جي سفارش  

 ڪئي وئي ته اها ڪوڙي گواهي ۽ بري سفارش شمار ٿيندي. 

آهي،جنهن شخص وٽ سفارش ڪئي سفارش هڪ اعتبار سان مشورو به طرح اهڙي 

وڃي ٿي  ڄڻڪ ان کي مشورو ڏنو وڃي ٿو ته ان عهدي يا رعايت جو هيَء شخص حقدار آهي ۽ 

مشوري ڏيندڙ ” المستشار امينجو ارشاد آهي ته: ملسو هيلع هللا ىلصمشوري ڏيندڙ جي باري ۾ پاڻ ڪريمن 

 38 “جي حيثيت امين واري آهي.
و غلط مشورو ٿيندو ۽ ذڪر ان ڪري جيڪڏهن ڪنهن نااهل جي سفارش ڪئي وئي ته اه

۽ امانت ۾ خيانت جي ڪيل حديث جي روِء سان ان کي امانت ۾ خيانت تصور ڪيو ويندو.

 باري ۾ اهلل تعالي جو ارشاد آهي:

  39 ۰۰۲۷اَهُّيَاٰۤي َنْيِذَّلا اْوُنَمٰا اَل اوُنْوُخَت ك َهّٰل َو َلْوُسَّرلا َو اْۤوُنْوُخَت ْمُكِتٰنٰمَا َو ْمُتْنَا َنْوُمَلْعَت
ي هڪ ٻئي جي اي ايمان وارو! اهلل ۽ سندس رسول سان خيانت نه ڪيو ۽ نه ڄاڻي ٻجه”

 “امانتن ۾ خيانت ڪيو

  .امانت ۾ خيانت کي منافقت جي نشاني قرار ڏنو آهي ملسو هيلع هللا ىلصاهڙي طرح نبي اڪرم

ان مان صاف ظاهر آهي ته غلط سفارش يا غلط مشوروامانت ۾ خيانت آهي،۽ امانت ۾ خيانت 

 40.ي نشاني ۽ هڪ ڪبيرو گناه آهيمنافقت ج
 :سفارش يا مشوري تي عمل 

ڏنو ويندو آهي ته ضروري نه هوندو آهي ته ان مشوري تي  وجڏهن خيرخواهي جي بنياد تي مشور

 جي هن فرمان مان ظاهر آهي:  ملسو هيلع هللا ىلصعمل به ڪيو وڃي جيئن نبي پاڪ 

جي زبان  َءهنجي نبياوهان کي ان جو اجر ملندو ۽ اهلل تعالي پن،توهان سفارش ڪندا ڪيو“

  41 “کان اهو فيصلو ڪرائيندو جيڪو هو پاڻ چاهيندو.
مطلب ته نيڪ سفارش ڪندڙ کي اجر ملندو باقي ضروري نه آهي ته ان جي سفارش تي عمل به  

 فيصلو اهو ئي ڪرڻ فرمائيندا جيڪو اهلل تعالي چاهيندو. ملسو هيلع هللا ىلصٿئي ڇو ته پيغمبر 

 سفارش ۾ناراضگي ۽ دٻاُء:

وٽ سفارش ڪئي وڃي ٿي جيڪڏهن اهو ڪنهن سبب جي ڪري سفارش اهڙي طرح جنهن 

تي عمل نه ڪري ته نه ان تي ناراض ٿيڻ جائز آهي ۽ نه ان تي دٻاُء رکڻ جائز آهي،جيئن حضرت 

ان جي قرضخواهن وٽ ان جي  ملسو هيلع هللا ىلصجابر رضي اهلل عنه  جي باري ۾ حديث گذري ته پاڻ سڳورن 

نه انهن تي  ملسو هيلع هللا ىلصبول نه ڪئي ته پاڻ سڳوراقرض معاف ڪرائڻ الء سفارش ڪئي ليڪن انهن ق
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 .۽ نه کانئن منهن موڙيائون ناراض ٿيا ۽ نه مٿن ڪو دٻاُء رکيائون 

اهڙي طرح هڪ ٻيو واقعو به حديث ۾ ذڪر ٿيل آهي ته بريره نالي هڪ ٻانهي هئي جنهن جو 

نڪاح مغيث نالي هڪ غالم سان ٿيل هو.) شرعي نقطئه نظر سان ٻانهي جي نڪاح جو اختيار 

ان جي آقا کي هوندو آهي ، هو جنهن سان چاهي ان جو نڪاح ڪرائي سگهي ٿو ليڪن آزاد 

ٿيڻ کانپوء ان کي اختيار هوندو آهي ته چاهي ته آقا جي ڪرايل نڪاح کي برقرار رکي ۽ جي 

چاهي ته ان کي فسخ ڪري) ٽوڙي ڇڏي(۽ پنهنجي مرضيَء سان ٻئي ماڻهو سان نڪاح ڪري( 

ه رضي اهلل عنها ان ٻانهي کي خريد ڪري آزاد ڪري ڇڏيو،آزاد ٿيڻ ام المومنين بيبي عائش

کانپوء بريره پنهنجو شرعي حق استعمال ڪندي پنهنجي آقا جي ڪرايل نڪاح کي فسخ 

ڪري ڇڏيو. جيئن ته بريره جي مڙس مغيث جي بريره سان ڏاڍي محبت هئي ۽ بريره مان ان کي 

ه پيو چاهي،ان ڪري ڏاڍو پريشان حال ٿي هڪ ٻار به هو ان ڪري هو بريره کان جدا ٿيڻ ن

 ملسو هيلع هللا ىلص کي سفارش الء عرض ڪيائين،پاڻ سڳورن ملسو هيلع هللا ىلصگهٽين ۾ پيو گهمندو هو،آخر پاڻ سڳورن 
مغيث جي سفارش ڪندي بريره کي فرمايو: اي بريره ! جيڪڏهن تون پنهنجي ڳالهه تان رجوع 

نجي ٻار جو پيَء ڪرين يعني مغيث کي وري مڙس طور قبول ڪرين ته بهتر ٿيندو،ڇوته هو تنه

! اهو توهان جو حڪم آهي ؟ يا سفارش؟ پاڻ  ملسو هيلع هللا ىلصآهي. بريره فوًرا پڇيو: اي اهلل جا رسول 

سڳورن فرمايو: حڪم نه، بلڪ سفارش آهي. بريره چيو)پوِء سفارش تي عمل ڪرڻ يا نه ڪرڻ 

جو مون کي پورو پورو اختيار آهي،ان ڪري توهان جي سفارش تي عمل نه ٿي ڪري سگهان، 

  “سپي نه آهي.چو ( مون کي ان سان ڪابه دلڇو ج

جي سفارش تي عمل نه ڪيو ۽  ملسو هيلع هللا ىلصان مان واضح ٿيو ته بي بي بريره رضي اهلل عنها نبي پاڪ 

ذري برابر به مٿس ناراض نه ٿيا ۽ نه ان تي ڪو دٻاُء رکيائون.ان ڪري  ملسو هيلع هللا ىلصپاڻ ڪريم 

رش شمار ٿيندي. ليڪن جيڪڏهن ڪنهن جائز سفارش ۾ به ڪو دٻاُء رکيو ويو ته اها بري سفا

بد قسمتي سان اسان جي معاشري ۾ جيڪڏهن ڪنهن جي سفارش کي قبول نه ٿو ڪيو وڃي ته 

ناراضگي شروع ٿي وڃي ٿي، دٻاُء رکيو وڃي ٿو. ان جو سبب اهو آهي جو سفارش جي مقصد ۽ 

 احڪامن کي سمجهيو ئي نه ويو آهي.ان سلسلي ۾ مفتي محمد تقي عثماني  فرمائن ٿا:اڄڪلهه

اسان وٽ سفارش ۽ مشورو باقاعده ناگواري جو ذريعو بڻجي ويا آهن،جيڪڏهن ڪنهن جي 

مشوري کي قبول نه ڪيو ته هو چئي ڏئي ٿوته اسان ته سائين هيَء مشورو ڏنو مگر اسان جي ڳالهه 

نه هلي،اسان جي ڳالهه نه مڃي وئي. ان تي ناراضگي ٿي رهي آهي،ماڻهو خفا ٿي رهيا آهن،ان 

هيو وڃي ٿو،۽ اهو سوچيو وڃي ٿو ته آئنده هنن ماڻهن سان ڪو رابطو نه کي برو سمج

رکنداسين،ان ڪري جو اسان جي ڳالهه نه ٿا مڃن.اوهان کي چڱي طرح سمجهڻ گهرجي ته 
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سفارش جو اهو مطلب نه آهي. مفتي محمد شفيع صاحب فرمائن ٿا:اڄڪلهه ماڻهن سفارش جو  

سفارش سفارش ئي نه رهي آهي.اها سفارش نه اهڙو ته حليو بگاڙي ڇڏيو آهي جو حقيقت ۾

بلڪه پنهنجي تعلقات ۽ وجاهت جو اثر ۽ دٻاؤ وجهڻ آهي.اهوئي سبب آهي جو جيڪڏهن 

سندن سفارش نه مڃي وڃي ته ناراض ٿي وڃن ٿا بلڪه دشمني تي آماده ٿي وڃن ٿا،حاالنڪه 

رڻ تي مجبور ٿي ڪنهن ماڻهو تي اهڙو دٻاؤ وجهڻ جو هو پنهنجي ضمير ۽ مرضي  جي ابتڙ ڪ

وڃي ان کي زبردستي ۽ جبر چئبو آهي جيڪوسخت گناهه جو عمل آهي.اهو ته ائين آهي 

جيئن ڪو شخص زبردستي ڪنهن جي مال يا حق تي قبضو ڪري.اهو ماڻهو  شرعًا ۽ قانونًا 

آزاد ۽ خود مختار هو مگر کيس مجبور ڪري ان جي آزادي ۽ اختيار کانئس کسيو ويو.ان جو 

ين ٿيندو جيئن ڪنهن حاجتمند جي حاجت پوري ڪرڻ الِء ڪنهن ٻئي جو مال مثال ته ائ

 42.چرائي ڪري ان کي ڏنو وڃي
ان ڪري ضروري آهي ته سفارش جائز مسئلي ۾ ڪئي وڃي ۽ سفارش تي عمل نه ٿيڻ جي 

صورت ۾ڪنهن به قسم جي ناراضگي جي اظهار يا دٻاُء وجهڻ جي ڪوشش نه ڪئي وڃي ورنه 

جو نقصان نه رڳو ڪنهن  يڪ سفارش جي بري سفارش شمار ٿيندي ، جنهناها سفارش بجاِء ن

 هڪ فرد کي ٿيندو پر پورو سماج ان کان بري طرح متاثر ٿيندو .
         خالصو:

 هن۽ ان ئڻبا اختيار ۽ مقتدر ماڻهن تائين ضرورت مند ماڻهن جي ضرورتن ۽ حاجتن کي پهچا

سفارش جا ٻه قسم آهن: هڪ جائز ۽ نيڪ .يڻ کي سفارش چئبو آهيجي حل الء کين ترغيب ڏ

اهلل تعاليٰ جي رضا خاطر ڪنهن حڪمران يا با اختيار سفارش،ٻي ناجائز ۽ بري سفارش.

مظلوم کان ظلم ،حق ڏيارڻ سندس حقدار کي،شخص کي ڪنهن ضرورتمند جي پارت ڪرڻ

  جائز ۽ نيڪ سفارش آهي. ٽارڻ،يا ڪنهن کي جائز فائدو پهچائڻ

ريعت اجازت نه ڏني آهي ان معاملي ۾ سفارش ڪرڻ جيئن رشوت جهڙي جنهن معاملي ۾ ش 

حد جي واجب ٿي وڃڻ کان پوِء ان کي  معاملي ۾يا ڪنهن گناهه جي ڪم ۾ سفارش ڪرڻ يا

ائڻ الء سفارش ڪرڻ،يا ڪنهن ناجائزڪم جي پوري ڪرڻ يا حقدار جي حق مارڻ معاف ڪر

ئتي ڪرڻ يا بلڪل محروم ڪرڻ الء الء سفارش ڪرڻ يا نااهل کي اڳتي آڻڻ يا اهل کي پو

ڪا به اهڙي  مارڪون وٺي ڏيڻ الِء سفارش ڪرڻ،سفارش ۾ دٻاُء وجهڻ يا سفارش ڪرڻ يا

 ڪنهن فرد يا معاشري جي اجتماعي مصلحت کي نقصان پهچندو هجي سفارش جنهن سان

۽ ناجائز سفارش آهي.قرآن ۽ سنت مان واضح آهي ته نيڪ سفارش ثواب ۽ بري سفارش بُري 

 آهي. هناهگ
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